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Samordningsudvalget
• Nedsat d. 15. februar 2010 (Miljøministeren)
• Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen –
medlemmer indtil 15. februar 2014.
• Forventet første møde i løbet af foråret 2010
• I første omgang - bistå ministeren ved
implementeringen af INSPIRE direktivet.
• På længere sigt også indstillinger om initiativer
og tiltag til fremme af geografisk infrastruktur.
• Første konkrete opgave - bistå Ministeren i
overvågning og rapportering

Samordningsudvalget 2
Udvalgets sammensætning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand Jesper Jarmbæk (KMS)
Økonomi- og Erhvervsministeriet – Søren Rude
Klima- og Energiministeriet – Jørgen Tulstrup
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – Jette Petersen
Transportministeriet – Per Friborg
Danske Regioner – Lotte Holten Møller
Kommunernes Landsforening – Erling Friis Poulsen
Danske Universiteter (AAU, KU, DTU) – Esben Munk Sørensen
Geoforum – Inge Flensted

•

Udvalgets medlemssammensætning er godkendt af
ligestillingsafdelingen!!

INSPIRE

Samordningsudvalget
vedrørende infrastruktur
for geografisk
information

Geografisk infrastruktur

Digital forvaltning

Styregruppen for
Tværoffentlige
Samarbejder (STS)

Koordinerende
informationsudvalg (KIU)

Servicefællesskabet for
Geodata (SfG)
Styregruppe for OIOUSR
(domænebestyrelse)

OIO-komiteen

OIO-udvalget for
stedbestemmende
referencedata

INSPIRE
implementering
Arbejdsgrupper under
OIO-udvalget for
stedbestemmende
referencedata

Status på
•

Oversættelser af gennemførelsesbestemmelser for nettjenester og
bilag 1 dataspecifikationer er varslet og vi afventer
– Væsentligt at de danske oversættelser er korrekte – bekendtgørelser

•

Skrivegrupper
–
–
–
–

•

Kommissionen har bedt om indmelding af eksperter til bilag 2 og 3
EBST, GEUS(?) og KMS har meldt sig – er der andre?
Mangler eksperter i visse grupper (temaer)
Diskuteres på kontaktpunkt møde 10. marts

Nordisk INSPIRE netværksmøde 8. – 9. april
– Metadata for både bilag 1 og 2?
– Overvågning og rapportering
– Datasharing – hvad kan vi bruge det til nationalt?

Status 2
Geodata-info.dk (version 2)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•

en tjeneste og portal - lagres og søges i metadata
Omstilling til de øvrige tjenester med deres indhold
Designet ligger klart og er ved at blive implementeret.
Fælles nordisk open souce/platform projekt – vi bliver enige om
udvikling og puljer vore midler (ganske effektivt!)
Klar til sommer
Ver 2.1 er planlagt for slut November - forbedringer fra vores nordiske
initiativ samt fejlrettelser
Ver 3.0 med mulig understøttelse af fælles offentlig brugerstyring næste år.
Kontaktperson Anders Friis-Christensen (andfr@kms.dk)
Notat på hjemmesiden

Kommende workshops
– Overvågning og rapportering d. 24.3
– Metadata i april
– Husk lap tops og arbejdstøj ;-)))

Decentralt ansvar
Nettjenester
(dataansvarlige)

Den danske geoportal applikation

Administration

Metadata
edtitor

Søgeinterface
/ Svarinterface

Kortklient

Link

View

Download
X Metadata katalog

Nationalt metadata katalog
Støtte nettjenester

”Push” metadata
CSW ISO
APP

CSW ISO
APP
”Pull” metadata

Metadata
lagring DB

Metadata
lagring DB

Transformation?

Andre?

INSPIRE netværket og KF seminar
• Revitaliseres ved det kommende KF
seminar
• Samarbejde med Geoforum
• Støtte og udvikling for de dataansvarlige

Kommunerne og INSPIRE
•
•

Er kommunerne omfattet af INSPIRE?
DUT afklaring vil strække sig igennem hele
implementeringsperioden

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kommunale datasæt
omfattes af INSPIRE:
• Datasæt skal vedrøre et eller flere INSPIRE temaer (bilag 1-3)
• Kommunerne har pligt til at indsamle eller udbrede disse datasæt i
henhold til anden lovgivning.
• Kommunerne skal have levet op til forpligtelsen, dvs. at datasættene
rent faktisk findes.
• Datasæt skal foreligge på elektronisk form
• I øjeblikket afklaring vedr. hydrografitemaet – ellers ikke omfattet i
bilag 1

Regler for

Omhandler

I drift

Ansvar for implementering
af reglerne

Metadata

Metadata for bilag 1 og 2 data samt
tilhørende nettjenester

December 2010

Alle bilag 1 !!!!
(2 dataejere)

Nettjenester

Søge- og visning, download og
transformation

Oktober 2011 for
søge- og visning
Juni 2012 øvrige
nettjenester

Alle bilag 1 dataejere

– søgetjenesten klar sommer 2010

Søgetjenesten
”Geodatainfo.dk” udvikles og
drives af KMS

Data and service
sharing

Fælles aftalegrundlag om gensidig
tilrådighedsstillelse af data og
tjenester

Juni 2012

Alle bilag 1 dataejere
KMS udarbejder forslag om et
fælles aftalegrundlag

Overvågning og
rapportering (af
infrastrukturen)

Overvågning af implementering af
INSPIRE, etablering og brug af
infrastrukturen og afrapportering til
EU

Maj 2010

Alle bilag 1 dataejere !!!!
KMS stiller
indberetningsværktøj til
rådighed og afrapporterer til
EU

Bilag 1 data

Harmonisering af data (INSPIRE
datamodel) og tilknytning via
nettjenester til Geodatainfo.dk

Juni 2012

Alle bilag 1 dataejere

Bilag 2 og 3 data

Er under specifikation i EU
skrivegrupperne (består af eksperter
fra medlemslandende)

Forventet 2014
og frem

Alle bilag 2 og 3 dataejere

Opfølgning på workshop i oktober
2009
• Word dokument ;-)

Ny struktur
•

Baggrund
–
–
–
–

Opgaven konkretiseres og differentieres
Der kommer flere til (bilag 2 og 3)
Væsentligt at nå de rette personer på det rette tidspunkt
Optimere og effektivisere samspillet mellem kontaktpunkt og
følgegruppe
– God beskrivelse af mødets indhold, i god tid, så kontaktpersonerne kan
pege på de rette personer

•

Mødeform…for meget en-vejs og for lidt dialog – hvordan sikrer vi
reel feed back, dialog og videndeling?
– FAQ?
– Blog/diskussionsforum?
– Indlæg fra jer? Hvad er jeres udfordringer, hvad gør I?

•

Forslag til nyt navn: INSPIRE koordineringsgruppe

INSPIRE koordineringsgruppe

Nationalt
kontaktpunkt
KMS

Dataejernes
kontaktpunkter

Kontaktpersoner
• Èn kontaktperson for hver myndighed
• Meld ind til inspire@inspire.dk
– Gerne med udgangen af denne måned

• Kraftig opfordring!
– Meld jer som LMO´er
– Direkte adgang til informationer
– ”eget” høringssvar

OE

•

Meddelelser (bordet rundt)

•

Evt. og næste møde
– Møde slutningen af maj?
– Er der nogen der har lyst til indlæg?
FROKOST

